Geachte bewoner,
Ideeën gevraagd voor Oud en Nieuw 2020

De gemeenteraad heeft op 23 april een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk
ingevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de verschillende gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités gevraagd om samen met de bewoners te onderzoeken of er een
activiteit of evenement georganiseerd kan worden op Oudjaarsavond. Vooralsnog worden
vuurwerkshows georganiseerd in het centrum van Rotterdam, Hoek van Holland en Nesselande. Voor
de andere gebieden wordt gezocht naar ideeën.
Ideeën voor Pernis?

De gebiedscommissie Pernis nodigt u daarom van harte uit om een idee aan te dragen voor een
activiteit op Oudjaarsavond tussen 22.00 uur en 01.00 uur, die jong en oud aanspreekt. En daarbij de
huidige richtlijnen van het RIVM over de 1,5 meter-samenleving in het achterhoofd te houden (op dit
moment is immers nog niet bekend of de huidige maatregelen met Oud en Nieuw versoepeld zijn). De
ingediende ideeën worden beoordeeld op de te verwachten kosten, de verschillende doelgroepen en
de benodigde veiligheidsmaatregelen.
Gemeentepeiler

Voor het indienen van de ideeën voor Oudjaarsavond kunt u gebruik maken van de Gemeentepeiler.
Dit is een gebruiksvriendelijke app voor de smartphone, waarmee u regelmatig uw mening kunt geven
over thema’s en onderwerpen die spelen in uw dorp. De peilingen die binnenkomen op uw telefoon alsof het een WhatsApp bericht is - bestaan uit minimaal 1 tot maximaal 15 vragen. Na het
beantwoorden van de vragen ziet u direct een tussenresultaat. Na afloop van een peiling verschijnt
ook de einduitslag op uw smartphone. U kunt de Gemeentepeiler via een van de onderstaande QRcode downloaden:

Apple App Store
Google Play Store
Het is de bedoeling om in de toekomst vaker gebruik te maken van de Gemeentepeiler. Als u
suggesties heeft voor welke onderwerpen de Gemeentepeiler gebruikt zou kunnen worden, dan horen
wij dat graag van u.
Meer informatie?

Kijk op https://www.gemeentepeiler.nl/rotterdam
Indienen Initiatieven

Als u geen gebruik van de Gemeentepeiler kunt maken, dan kunt u uw idee voor een activiteit voor
Oudjaarsavond in Pernis tot en met vrijdag 5 juni mailen naar gebiedpernis@rotterdam.nl. Of een
brief sturen naar Gemeente Rotterdam, t.a.v. Gebiedscommissie Pernis, Postbus 70012, 3000 KP
Rotterdam. Voor vragen over het indienen van een of meerdere ideeën kunt u contact opnemen met
Marijke de Groot, gebiedsnetwerker van Pernis via 06-10058293 en wem.degroot@rotterdam.nl.
Wat gebeurt er verder?

Nadat de gebiedscommissie de verschillende ideeën heeft ontvangen, stelt zij een advies op. Dit advies
stuurt de commissie uiterlijk 1 juli naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Rotterdam. De gebiedscommissie houdt u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

